Pozvání na 3 národní sraz
3. národní setkání majitelů 2CV, jejich derivátů a Citroenů starších 30 let se bude konat v kempu
Varvažov v termínu 19.-21.6. 2020.
K dispozici máte několik možností ubytování. 60 lůžek je v chatách, ty vícelůžkové se sprchou a WC.
Další možností je pak přespání ve stanech nebo autech. Na chatky se bude platit 50% záloha předem.
Na stránkách http://www.camp-varvazov.cz/ naleznete všechny potřebné kontakty, na kterých si
můžete rezervaci vyřídit. Rezervace si udělejte co nejdříve, počet chat je omezený!
Vjezdné se bude vybírat v hotovosti na místě při doplácení ubytování.
Výše vjezdného:
dospělá ubytovaná osoba ( v chatce, autě, stanu ) - 300,- Kč/os.
děti ( ubytované ) do 12 let zdarma, 12-18 let 150,- Kč/os.
neubytovaná osoba ( jednodenní účastník ) - 200,- Kč/os., děti 12-18 let 150,- Kč/os.
Veškeré ceny za chaty, umístění stanů, auta a rekreační poplatky máte uvedené v ceníku na
stránkách kempu.
Při rezervaci chatek nahlašte zároveň požadavky na snídani! A ti, co chtějí spát ve stanech a autech by
si měli v případě zájmu rezervaci snídaně udělat také.
Restaurace v kempu bude fungovat po celou dobu setkání.
Program setkání:
Pátek 19.6. 20,00 příjezd, ubytování, zahájení
večer diskotéka s moderátorem
promítání s tématikou Citroen
Sobota 20.6.

8,30 - 10,00 snídaně v restauraci ( nutno předem objednat )
dopoledne dětské hry a dílničky
promítání
12,00 oběd
13,00 - 17,00 individuální výlety - budete si moci vybrat ze 4 cílů
odpoledne v kempu stejný program jako dopoledne
18,00 večeře
19,00 - 20,00 diskotéka s moderátorem
od 20,00 dál živá hudba - kapela "Ukradený věci"

Neděle

21.6.

focení - hromadná fotografie
odjezd

Pro individuální výlety s itinerářem bychom chtěli tyto 4 cíle:
Rožmitál pod Třemšínem - muzeum automobilů Aero
Božetice - návštěva historického mlýnu
Zvíkov, Orlík, možnost vyjížďky lodí po přehradě, návštěva zámku
Písek - prohlídka města
Každý účastník zodpovídá sám za sebe, je povinen dodržovat pravidla kempu a setkání se účastní na
vlastní nebezpečí. Po zkušenostech z minulých srazů ještě jedno upozornění. Zamykejte si chaty, auta
a nenechávejte ve stanech cenné věci bez dozoru!

